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Fosfaatrechten vormen bedreiging voor grutto
HALBE HETTEMA

AMSTERDAM De kwestie van fosfaat-
rechten kan funest worden voor
het weidevogelbeheer. Dit is een
vervelende boodschap voor wie
ijvert voor natuurinclusieve land-
bouw.

Het is een nog nieuwe term die giste-
ren op de Weidetop in Amsterdam
veelvuldig werd gebezigd: natuurin-
clusieve landbouw. Vogelbescher-
ming Nederland en het in Friesland
geboren burgerinitiatief Koning fan
’e Greide, de gezamenlijke organisa-
toren van de Weidetop, zien het als
een onontkoombaar alternatief

voor de intensieve melkveehouderij.
Boeren moeten meer aandacht

krijgen voor biodiversiteit en met
bloem- en kruidenrijke weiden de
grutto terug zien te krijgen in het
agrarische cultuurlandschap. Het
moet een oppervlakte van zo’n
200.000 hectare beslaan, 20 procent
van het totale graslandareaal in ons
land, stelt directeur Fred Wouters
van Vogebescherming.

Een provinciale aanpak met de
aanwijzing van kerngebieden voor
weidevogels, te beheren door agrari-
sche collectieven, is een begin. Maar
dat moet allemaal nog, volgens
Wouter van der Weijden van het Cen-
trum voor Landbouw en Milieu

(CLM). Nu in de landbouw na het ver-
vallen van het melkquotum de mest-
problematiek actueel is, is het de
vraag hoe het rijk de kwestie van de
fosfaatrechten oplost.

Het is niet ondenkbaar dat die
rechten vrij verhandelbaar worden.
Dat zou betekenen dat een boer in
een kerngebied voor weidevogels er
ook mee de markt op kan. Het zou
het einde kunnen zijn voor deze
vorm van agrarisch natuurbeheer,
vreest Van der Weijden. Als dat uit-
komt, dan is het ook een kink in de
kabel bij het streven naar natuurin-
clusieve landbouw.

Op de Weidetop werd duidelijk dat
er veel partijen bij zo’n aanpak be-

trokken zijn en dat die elkaar niet al-
tijd even goed begrijpen. Natuurbe-
schermers wijzen naar zuivelgigant
FrieslandCampina die ‘weidevogel-
melk’ als speciaal product van de
weidevogelboeren op de markt zou
moeten brengen. De zuivelindustrie
wijst naar de consument. En de boer,
om wie het allemaal draait, wil wel
als hij maar verzekerd is van een in-
komen.

Friesland heeft natuurinclusieve
landbouw tot speerpunt van beleid
verheven. ,,In een coalitie van boe-
ren en andere betrokkenen moeten
we meer uit de productie proberen
te halen voor de natuur’’, legt gede-
puteerde Johannes Kramer uit. ,,Be-

langrijk daarbij is vooral dat de boer
moet voelen dat hij in het overleg
met anderen gewaardeerd wordt.’’

De samenleving is in ieder geval
voor: ruim 70 procent van de Neder-
landers vindt dat het niet goed gaat
met de natuur van het boerenland,
volgens onderzoek van Vogelbe-
scherming, en 62 procent wil meer
natuurvriendelijk geproduceerd
voedsel.

Dat het niet goed gaat, werd giste-
ren pijnlijk duidelijk uit de nieuwste
cijfers. Er zijn dit jaar weer te weinig
jongen opgegroeid om het uitster-
ven van de grutto te voorkomen.
Jaarlijks zouden er 10.000 kuikens
moeten uitvliegen. Het waren er
maar 4600, evenveel als vorig jaar.


